لن تنضر إذا اهتديت
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  .بسم هللا الرحمن الرحيم .

س ُك ْم الَ يَض ُُّركُم َّمن َ
يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ض َّل إِذَا ا ْهتَ َد ْيت ُ ْم
ِين آ َمنُواْ َ
علَ ْي ُك ْم أَنفُ َ
ض َّل ِإذَا ا ْهت َ َد ْيت ُ ْم " .يقول هللا عز وجل في القرآن عظيم الشأن " ال يضرك اآلخرون إذا
س ُك ْم الَ يَض ُُّر ُكم َّمن َ
علَ ْي ُك ْم أَنفُ َ
" يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ َ
اهتديت " .أولئك الذين ضلوا ال يمكن أن يؤذوك إن شاء هللا  .موالنا الشيخ أيضا يقول " فائدتهم لنا وشرهم عليهم " .هناك شر  ،وليس
خير  ،ألولئك الضالين  .هناك خير للمهتدين إن شاء هللا  .ألن أولئك الذين يحبهم هللا هم المهتدون .
إن هللا ال يحب أولئك الذين هم في ضالل وأولئك الذين ليسوا على الطريق الصحيح  .أمورهم ال تسير على ما يرام  .المؤمنون ينظرون
إلى حال العالم وأحيانا يسألون "ماذا يجري؟" ما يشاء هللا يحدث  .ال يمكن للعالم أن يستمر على هذا النحو إلى األبد  .هناك أيضا وقت
لذلك  ،والوقت قريب  .لذلك  ،على الرغم من أن الوضع والظروف تبدو سيئة  ،إال أنها ليست ضارة بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون وهم
مهتدون  .له فوائد إن شاء هللا  .وعد هللا حق  .نحن بالتأكيد في الخير  ،وضعنا جيد  .أفضل وضع لدينا هو أننا على اإليمان  .لو انهار
العالم فإنه ال يزال ال يؤذي أولئك الذين هم على اإليمان والهداية  ،ألنهم مع هللا عز وجل .
هللا عز وجل موجود في كل حال في كل مكان  .لذلك  ،فهو موجود عندما يكون المرء في حالة جيدة وهو حاضر عندما يتم اختباره .
بمجرد أن يضعه الشخص في قلبه  ،كما قلنا  ،لن يؤثر شيء على هذا الشخص  .ال خيره وال شره سيؤثر على المؤمن  .لكن في أدنى
شيء  ،أولئك الذين ليسوا مؤمنين يقعون في الكرب  ،يصبحون يائسين  ،يخافون  ،ويقعون في محنة  .هللا يرزقنا إيمانا أقوى حتى ال
يؤثر علينا ال الخير وال الشر إن شاء هللا  .نرجو أن نكون دائما في حالة جيدة إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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